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Förvaltningsgemensamma
specifikationer (FGS:er) för
e-arkiv och e-diarium
Vad är en FGS?
FGS:er beskriver de generella kraven på märkning och paketering av information vid överföring mellan olika system. Till
exempel mellan ett verksamhetssystem och ett e-arkiv. De kan
även användas som underlag för utveckling av e-arkivtjänster.

Kontakta oss
Information om arbetet med FGS:er
hittar du på vår webbplats:
www.riksarkivet.se/fgs-earkiv
Du kan även nå oss via e-post:
ra-fgs@riksarkivet.se

FGS:er baseras på andra självständiga och frivilliga standarder.
Det kan däremot behövas särskilda tillämpningar av existerande standarder för att tillgodose den svenska förvaltningens
behov. FGS:erna kan därför behöva bestå av profiler av
standarder eller kombinationer av standarder och specifika
tillägg för att uppnå ställda krav. Det kan även finnas behov av
att inkludera testspecifikationer, krav på certifieringsprov eller
liknande för att säkerställa funktion och interoperabilitet.

Beslutade FGS:er
I dagsläget har FGS Paketstruktur färdigställts och beslutats.

”Det ska vara enkelt att återsöka,
återanvända och arkivera information hos offentliga myndigheter
oavsett var och hur informationen
lagras.”

Är FGS:er tvingande?
FGS:erna kan tillämpas av hela den offentliga förvaltningen
men även av olika leverantörer av system och tjänster. FGS:er
är en viktig del i den offentliga förvaltningens informationsförsörjning. Användningen av FGS:er kommer på sikt att
innebära besparingar eftersom arbetet med utveckling av
e-tjänster underlättas och effektiviseras.
FGS:erna är frivilliga, men kan bli styrande eller tvingande
genom andra dokument, som exempelvis upphandlingsunderlag eller föreskrifter.

Riksarkivets roll
Från och med den 1 juli 2014 beslutar och förvaltar Riksarkivet
de generella FGS:erna. Riksarkivet deltar även i arbetet med att
ta fram nya FGS:er. Utgångspunkten för arbetet är bland annat
de tre utkast till FGS:er som togs fram av eARD-projektet. Det
fortsatta arbetet kommer liksom tidigare att ske i samverkan
med andra aktörer inom offentlig sektor. Själva utvecklingsarbetet kommer att bedrivas i olika projekt.
Till FGS:ernas förvaltningsorganisation finns det knutet ett
förvaltningsråd som leds av riksarkivarien. Förvaltningsrådet
består av högst tolv medlemmar från myndigheter, kommuner
och landsting. Arbetet med FGS:er samordnas av FGS-funktionen som är placerad vid Avdelningen för offentlig informationshantering vid Riksarkivet.

Pågående arbete
Arbetet pågår med att omarbeta utkasten till FGS:er som
överlämnats från eARD-projektet innan de beslutas och ges ut
i en första version. Den aktuella tidplanen finns på Riksarkivets hemsida.

Läs mer
Information om FGS:erna finns på Riksarkivets hemsida:
• http://riksarkivet.se/fgs-earkiv
Om eSam, samverkan mellan statliga myndigheter och Sveriges kommuner och landsting:
• http://www.esamverka.se/
Om ramavtal för e-arkiv inom Sveriges kommuner och landsting:
• https://www.sklkommentus.se/inkopscentral/
upphandlingar/e-arkiv/
Om utveckling av en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv:
• http://www.statenssc.se/

